obec Olbramice
2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 28. 12. 2018
Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská a p. Pavlína Dobrá
Zapisovatel: Jindřich Solovský
Přítomni:
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., Jindřich Solovský, Adéla Seehofová, ing.
Ludmila Solovská, Pavla Dobrá
Omluveni:
Ad. 1 Úvod, zahájení.
Veřejné zasedání obce Olbramice (dále VZZ) bylo zahájeno v 16.00 hodin na obecním úřadě
v Olbramicích. Vedením VZZ byl pověřen místostarosta obce Olbramice pan Jindřich
Solovský. Na úvod bylo konstatováno, že dnešní jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Přítomní byly seznámení s důvody tohoto mimořádného VZZ. Na VZZ je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
a) Na začátek jako ověřovatele zápisu byly navržení ing. Ludmila Solovská a Pavlína
Dobrá, zapisovatel byl navržen Jindřich Solovský.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení bylo přijato.
b) Místostarosta vyzval přítomné o doplnění programu.
Program navrhl doplnit o tyto body:
3. Projednání pronájmu pozemků
4. Projednání prodloužení smlouvy na lesní činnost
O tomto návrhu se hlasovalo a výsledek byl:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu.
c) Schválení programu po jeho doplnění:
1. Úvod, zahájení.
2. Složení slibu zastupitele a předání osvědčení.
3. Projednání pronájmu pozemků
4. Projednání prodloužení smlouvy na lesní činnost
5. Diskuse a závěr
O tomto návrhu se hlasovalo a výsledek byl
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu.

Místostarosta upozornil přítomné, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť!
Ad 2. Složení slibu zastupitele a předání osvědčení.
Uvedený bod se týkal povinnosti zastupitelky ing. Ludmily Solovské, na úvod svého působení
v zastupitelstvu obce Olbramice složit slib. Ač VZZ bylo již dvakráte, tak ze zdravotního
důvodu se nemohla VZZ zúčastnit. Na vyzvání přečetla slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
a slovy „slibuji“ splnila svoji zákonnou povinnost. Dále na připravený arch svůj slib stvrdila
svým podpisem.
(příloha č. 1)
Členka zastupitelstva neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
V tomto bodu se nehlasovalo.
Ad 3. Projednání pronájmu pozemků
Zařazení uvedeného bodu vyplívá z usnesení č. UZ/1/6/2018 Pronájem obecního pozemku
v k.ú Vilémov u Litovle., kde zastupitelstvo z důvodů chybějícího počtu zastupitelů nechtělo
hlasovat. Důvody mělo z obavy z jednoho uchazeče, který je i členem zastupitelstva obce a je
možné považovat stav jako střet zájmů. Z tohoto důvodu se uchazeč vyřadil z hlasování.
Předsedající vysvětlil přítomným, kde se nacházejí uvedené pozemky a seznámil je s různými
variantami.
Varianty pro návrhy hlasování byly následující:
a) Pozemky se propachtují podle toho, ke kterému pozemku náleží propachtovávající
pozemek
b) Všechny pozemky budou propachtovány panu Šimšovi
c) Všechny pozemky budou propachtovány panu Solovskému
Diskuse: bez připomínek
Hlasování varianta: a)
O tomto návrhu se hlasovalo a výsledek byl
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce neschválilo tuto variantu.
Hlasování varianta: b)
O tomto návrhu se hlasovalo a výsledek byl
Pro: 0
Proti: 3
Zdržel se: 2

Zastupitelstvo obce neschválilo tuto variantu.
Hlasování varianta: c)
O tomto návrhu se hlasovalo a výsledek byl
Pro: 4
Proti:0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce schválilo variantu c) a pověřilo starostu podpisem pachtovní smlouvy dle
zaslaného návrhu p. Jindřicha Solovského.
Ad. 4 Projednání prodloužení smlouvy na lesní činnost
Na obec byla doručena dne 20.12.2018 žádost o prodloužení smlouvy č. 1/2006 o provádění
pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví uzavřené dne 20.4.2006 s vypršením platnosti
ke dni 31.12. 2018. Předsedající uvedl, že s panem Adamem Navrátilem nebyl žádný problém
s dodržováním smluvených podmínek. Proto navrhl, aby byla s panem Adamen Navrátilem
prodloužena smlouva na další čtyřleté období.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy a na další čtyřleté období.
b) Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě č. 1/2006 o provádění
pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví
Diskuse: p. Dobrá, ing. Solovská, : „Když nejsou problémy a tato firma je již u obce
zavedená, tak nic nebrání prodloužit smlouvu“.
O tomto návrhu se hlasovalo a výsledek byl
Pro: 5
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo návrh usnesení.
Ad 5. Diskuse a závěr
Diskuse:
Místostarosta požádal přítomné o zamyšlení se nad nadcházejícími se kulturními akcemi.
Vyzval o aktivitu. V případě nezájmu uvedl, že v jednom člověku se to dělat nedá. Proto
reálně hrozí, že kulturní aktivity budou zrušeny. Kdyby tu byl zřízen kulturní výbor,
odpovědnost by byla na něm. Zastupitelstvo z důvodů malého zájmu občanů nezřídil výbor a
tak o těchto záležitostech rozhoduje zastupitelstvo!
Závěr:
Předsedající ukončil VZZ v 17.10 hod a poděkoval přítomným za svoji účast.

USNESENÍ
č. 2
Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 28. 12. 2018
ZO stanovilo zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: Jindřich Solovský
Ověřovatelé: ing. Ludmila Solovská, Pavlína Dobrá
ZO doplnilo programu:
a) Projednání pronájmu pozemků
b) Projednání prodloužení smlouvy na lesní činnost
ZO schválilo programu 2. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
Úvod, zahájení.
1. Úvod, zahájení.
2. Složení slibu zastupitele a předání osvědčení.
3. Projednání pronájmu pozemků.
4. Projednání prodloužení smlouvy na lesní činnost.
5. Diskuse a závěr.
UZ/2/1/2018 Úvod, zahájení
ZO stanovilo zapisovatele p. Jindřicha Solovského.
ZO stanovilo ověřovatele zápisu ing. Ludmilu Solovskou, Pavlu Dobrou.
UZ/2/2/2018 Složení slibu zastupitele a předání osvědčení.
ZO vzalo na vědomí ložení slibu zastupitele a předání osvědčení.
UZ/2/3/2018 Projednání pronájmu pozemků.
a) ZO schválilo propachtovat pozemky panu Jindřichu Solovskému.
b) ZO pověřilo starostu podpisem pachtovní smlouvy.
UZ/2/4/2018 Projednání prodloužení smlouvy na lesní činnost.
a) ZO schválilo prodloužení smlouvy a na další čtyřleté období.
b) ZO pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě č. 1/2006 o provádění pěstebních
činností a o prodeji a nákupu dříví.
UZ/2/5/2018 Diskuse a závěr.
ZO vzalo na vědomí diskusi
Ověřovatelé: ing. Ludmila Solovská……………………………
Pavlína Dobrá ……………………………..

………………………………….
Jindřich Solovský, místostarosta

………………………………...........
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., starosta obce

